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Kata Kunci: Likuiditas dan Profitabilitas 

Penelitian ini dilatarbelakangi mengingat begitu pentingnya penilaian kinerja 

suatu perusahaan dilihat dari kemampuan mengelola likuiditas dan hutang untuk 

menghasilkan laba. Likuiditas yang terlalu rendah dapat mengganggu kegiatan 

operasional dan akan mengurangi tingkat profitabilitas. Pengaruh tinggi rendahnya 

tingkat profitabilitas dalam sebuah perbankan. Terdapat dua faktor penentu yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas bank, pertama faktor internal, yakni likuiditas dan 

kecukupan modal, kedua faktor eksternal, yakni kepemilikan ukuran bank dan kondisi 

ekonomi. Namun dalam penelitian ini hanya faktor internal yang akan dibahas yaitu 

pengaruh likuiditas.  

Permasalahan dalam penelitian ini apakah ada pengaruh likuiditas terhadap 

profitabilitas pada PT. Maybank Syariah Indonesia  periode tahun 2012-2014. Bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas  pada PT. Maybank Syariah 

Indonesia periode tahun 2012-2014. 

Penulis melakukan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 

instrumen penelitian yang digunakan regresi secara parsial dengan menggunakan 

program SPSS (Statistical Package For The Social Science). Untuk menganalisis 2 

variabel yang saling mempengaruhi yaitu (X) sebagai variabel bebas adalah likuiditas dan 

variabel (Y) yaitu profitabilitas sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang di 

gunakan yaitu Uji Asumsi Klasik diantaranya Uji Multikolinearitas, Uji 

Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, dan  Uji Autokorelasi, dan Uji Hipotesis yaitu Uji 

koefisien regresi secara parsial ( Uji t ), dan Koefisien Determinasi (R
2
). 

  Hasil penelitian ini menunjukkan uji hipotesis dengan menggunakan uji t yaitu t 

hitung 6.197 > 2.131 t tabel maka secara uji parsial bahwa likuiditas memberikan 

pengaruh kepada profitabilitas sebesar 6.197. Berdasarkan taraf signifikanya diketahui 

bahwa ada pengaruh positif sebesar 0,025 < 0.05. Dengan tingkat kontribusi penelitian 

yaitu R Square adalah 0,951 sama dengan 95,1%, hal ini berarti bahwa tingkat kontribusi 

likuiditas terhadap profitabilitas sebesar 95,1%. Hal ini berarti bahwa likuiditas dari FDR, 

Quick Rasio, SIMA terhadap DPK, Deposan Inti terhadap DPK memberikan pengaruh 

kepada tingkat profitabilitas perusahaan yaitu ROA, ROE, NIM, BOPO, karena makin 

baik likuiditas perusahan maka akan berakibat pada profitabilitas perusahaan akan 

meningkat dengan baik.  

 

 


